„RODO”
Ochrona danych osobowych w zakresie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) w
firmie Fabryka Detali Mateusz Ficek
Fabryka Detali Mateusz Ficek zwana dalej Fabryka Detali zbiera i wykorzystuje dane osobowe w celu
prowadzenia swojej działalności gospodarczej. Robi to jednak zgodnie z art. 13 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzęd.
Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), zwane dalej jako „RODO”
Administrator Danych Osobowych
Administratorem danych osobowych jest Fabryka Detali Mateusz Ficek ul. Górnośląska 15, 43-200
Pszczyna. Wszelkie sprawy dotyczące danych osobowych można kierować na adres e-mail
biuro@fabrykadetali.pl
Zakres informacji
Fabryka Detali zbiera i przetwarza dane osób fizycznych będących
1. Kontrahentami Fabryki Detali
2. Potencjalnymi kontrahentami Fabryki Detali
3. Podwykonawcami Fabryki Detali
Rodzaje danych osobowych
Chcąc dopełnić realizację zamówień i umów z Kontrahentami Fabryka Detali musi zbierać i przetwarzać
przekazane dane takie jak: imię i nazwisko, adres prowadzonej działalności gospodarczej, numer NIP,
Regon, KRS, dane kontaktowe takie jak email i numer telefonu, numer fax.
Dane z innych źródeł
Dane Kontrahentów mogą być zbierane z ogólnie dostępnych źródeł, takich jak bazy firm i rejestry
przedsiębiorców w celu potwierdzenia danych przekazanych przez Kontrahentów oraz w celu
pozyskiwania nowych Kontrahentów.
Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe Fabryka Detali przetwarza wtedy, gdy:
1. przetwarzanie jest konieczne do realizacji zamówień i umów zawartych z Kontrahentami
2. przetwarzanie jest konieczne do realizacji zleceń z podwykonawcami
3. przetwarzanie jest konieczne w celu obowiązku wystawienia faktury lub innego dokumentu
wymaganego przepisami
4. przetwarzanie jest niezbędne, gdy nakazuje to przepis prawa (na żądanie właściwych organów
lub sądów)
5. ustalanie lub dochodzenie przez Fabryka Detali roszczeń cywilnoprawnych w ramach
prowadzonej działalności oraz obrona przed takimi roszczeniami
Cele i okresy przetwarzania danych
Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa, takich jak ustawa o rachunkowości. Dane będą archiwizowane na podstawie
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powszechnie obowiązujących przepisów prawa – okres wskazany w odpowiednich przepisach; co do
zasady 6 lat od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce np. wystawienie faktury. Dane
osobowe Kontrahentów mogą być przetwarzane przez Fabryka Detali dla celów dochodzenia przez
Fabryka Detali roszczeń w ramach prowadzonej działalności, a także obrony przed takimi roszczeniami
– przez odpowiednie okresy przedawnienia takich roszczeń.
Przekazywanie danych osobowych
Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom w tym zakresie jaki jest on niezbędny do
realizacji zamówień i umów z Kontrahentami i Podwykonawcami.
Odbiorcami przekazywanych danych mogą być:
1.
2.
3.
4.
5.

Podwykonawcy
Firmy transportowe, firmy kurierskie, giełdy transportowe, operatorzy pocztowi
Giełdy długów, firmy windykacyjne, wywiadownie gospodarcze, rejestry długów, banki
Biura księgowe
Uprawnione na mocy przepisów prawa (Sądy, Policja, Prokuratura, organy administracji)

Państwa dane nie będą przekazywane poza obszar Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Nie będą
także przetwarzane przez profilowanie i zautomatyzowanie. Strona www Fabryki Detali
www.fabrykadetali.pl nie zbiera plików cookies, tzw. ciasteczek. Państwa dane osobowe nie będą
także przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych
Prawa przysługujące Kontrahentom
Państwu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
W tym celu należy się kontaktować z Fabryka Detali wysyłając wiadomość e-mail na adres
biuro@fabrykadetali.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej wysyłając list na adres Fabryka Detali
Mateusz Ficek ul. Górnośląska 15, 43-200 Pszczyna z dopiskiem „Ochrona Danych Osobowych”. Prośby,
żądania lub sprzeciwy będą weryfikowane przez Fabryka Detali zgodnie z obowiązującymi przepisami
o ochronie danych osobowych. Ponadto, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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